من حقي

ت�صميم ور�سوم :

�أفكار و�إعداد :
رانيا ف�ؤاد جاد اهلل
«م�ست�شار قانوين»

حقي يف الإ�سم واجلن�سية
من حقي احل�صول على ا�سم جميل
وتاريخ ميالد وجن�سية
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«ملخ�ص»
الإتفاقية الدولية حلقوق الطفل
ملخ�ص ب�سيط غري ر�سمي لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل التي تبنتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف ،1989/11/20
االتفاقية تتكون من  51مادة ،الأربعون مادة املبينة �أدناه تعنى بحقوق الأطفال املبا�شرة �أما الباقي فهو خا�ص ب�إجراءات
واعتبارات قانونية.
املادة ( : )1تعريف الطفل
هو �أي �إن�سان دون �سن الثامنة ع�شرة من عمره ،ما مل تقرر القوانني املحلية �سنا �آخر
املادة ( : )2عدم التمييز
جميع احلقوق تنطبق على �سائر الأطفال بدون ا�ستثناء ،بغ�ض النظر عن عن�صر الطفل �أو لونه �أو لغته �أو جن�سه �أو دينه �أو
�أ�صله القومي �أو االثني �أو االجتماعي �أو ثروته �أو عجزه.
املادة ( : )3امل�صالح الف�ضلى للطفل
�إن جميع الأعمال والإجراءات املتعلقة بالطفل ينبغي �أن تراعي م�صاحله احليوية .وعلى الدولة �أن تو ّفر للطفل الرعاية
املالئمة يف حالة ق�صور الوالدين �أو من يتولون امل�س�ؤولية عن تقدمي هذه الرعاية.
املادة ( : )4تطبيق احلقوق
ينبغي على الدولة التي وقعت على هذه االتفاقية �أن تتخذ كل التدابري الت�شريعية والإدارية املالئمة لتطبيق احلقوق
املعرتف بها يف هذه االتفاقية ،و�إىل �أق�صى حد ت�سمح به مواردها.
املادة ( : )5توجيه الأبوين وتنمية قدرات الطفل
ينبغي على الدولة �أن حترتم حقوق وم�س�ؤوليات الوالدين والأ�سرة الوا�سعة يف تقدمي التوجيه للطفل عن ممار�سته حلقوقه،
مبا يتنا�سب مع قدراته اخلا�صة.
املادة ( : )6احلق يف البقاء والنمو
لكل طفل احلق الأ�صيل يف احلياة ،والدولة ملزمة �إىل �أق�صى حد ممكن ب�ضمان بقاء الطفل ومنوه.
املادة ( : )7احلق يف الإ�سم واجلن�سية
للطفل احلق يف احل�صول على ا�سم عند ميالده ،كما له احلق يف احل�صول على جن�سية ،ويكون له قدر الإمكان احلق يف
معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
املادة ( : )8احلق يف الهوية
يقع على الدولة واجب حماية هوية الطفل مبا يف ذلك  :اال�سم والن�سب واجلن�سية وال�صالت العائلية.
املادة ( : )9الف�صل عن الوالدين
للطفل احلق يف �أن يعي�ش مع والديه ما مل يخالف ذلك م�صاحله الف�ضلى .وكذلك للطفل احلق يف ا�ستمرار ات�صاله
بوالديه �إذا انف�صل عن �أحدهما �أو كليهما.

املادة ( : )10مل �شمل الأ�سرة
للأطفال ولوالديهم احلق يف مغادرة �أي بلد ودخول بلدهم الأ�صل بهدف مل �شمل الأ�سرة.
املادة ( : )11نقل الأطفال للخارج ومنع عودتهم �إىل وطنهم
الدولة ملزمة مبكافحة نقل الأطفال �إىل اخلارج �أو خطفهم ومنعهم من عودتهم �إىل وطنهم.
املادة ( : )12احرتام ر�أي الطفل
من الواجب �أخذ الطفل يف جميع امل�سائل التي تتعلق مب�صلحته ،مبا يف ذلك الإجراءات الق�ضائية والإدارية.
املادة ( : )14حرية الفكر وال�ضمري والتدين
على الدولة �أن حترتم حق الطفل يف التفكري ويف ما ميليه عليه �ضمريه وحقه يف ممار�سة عقيدته الدينية على �أن يقوم
والداه بتوجيهه مبا يتنا�سب مع عمره وقدراته.
املادة ( : )15حرية الإنت�ساب
للأطفال احلق يف االجتماع مع الآخرين واالنت�ساب �إىل جمعيات �أو ت�شكيلها وذلك مبا ال يخالف النظام العام �أو يتعار�ض
مع حقوق الآخرين �أو �أمن املجتمع.
املادة ( : )16حماية احلياة اخلا�صة
للأطفال احلق يف احلماية من �أي تعر�ض تع�سفي حلياتهم اخلا�صة و�ش�ؤونهم ومن انتهاك حرمة منازلهم �أو
مرا�سالتهم.
املادة ( : )17توفري املعلومات املنا�سبة
من حق الأطفال احل�صول على املعلومات من �شتى امل�صادر الوطنية والدولية وبخا�صة تلك التي ت�ستهدف تعزيز رفاهيتهم
االجتماعية والروحية واملعنوية و�صحتهم اجل�سدية والعقلية ،وحمايتهم من املعلومات ال�ضارة.
املادة ( : )18م�س�ؤليات الأهل
�إن كال الوالدين يتحمالن م�س�ؤوليات م�شرتكة يف تربية الطفل ومنوه ،وينبغي على الدولة �أن ت�ساعدهما يف هذه املهمة.
املادة ( : )19احلماية من الإهمال وكافة �أ�شكال العنف
ينبغي على الدولة �أن توفر احلماية للطفل من جميع �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو الإ�ساءة الدينية �أو العقلية �أو اال�ستغالل،
مبا يف ذلك الإ�ساءة اجلن�سية �أو الإهمال ،وتوفري برامج اجتماعية للوقاية من هذه امل�شكالت �أو عالجها.
املادة ( : )20حماية الطفل املحروم من بيئة عائلية.
الدولة ملزمة بتوفري حماية خا�صة للطفل املحروم من بيئة عائلية ،وعليها �أن ت�ضمن له رعاية بديلة مبا فيها توفري املراكز
املخت�صة ،مع مراعاة اخللفية الثقافية التي ن�ش�أ فيها هذا الطفل.
املادة ( : )21التبني �أو الكفالة
على جميع الدول التي تعرتف بالتبني �أو جتيزة �أن تراعي م�صالح الطفل.
املادة ( : )22حقوق الأطفال الالجئني
للأطفال الالجئني احلق يف احل�صول على احلماية وامل�ساعدة الإن�سانية املنا�سبة للتمتع باحلقوق الواردة يف هذه
االتفاقية.

املادة ( : )23حقوق الأطفال املعاقني
للطفل املعوق احلق يف الرعاية اخلا�صة والتعليم والتدريب مما ي�ساعده على �أن ينمي قدراته و�أن يتمتع بحياة كرمية
و�شريفة ،و�أن يحقق له �أق�صى درجة ممكنة من االعتماد على النف�س وامل�شاركة يف املجتمع.
املادة ( : )24حقوق الطفل يف ال�صحة
للطفل احلق يف التمتع ب�أعلى م�ستوى �صحي ميكن بلوغه والدولة ملزمة ب�صفة خا�صة بتوفري الرعاية الطبية والوقائية،
ون�شر التثقيف ال�صحي العام ،وتخفيف وفيات الأطفال ،ومكافحة �سوء التغذية وكفالة رعاية �صحية منا�سبة للأمهات قبل
وبعد الوالدة.
املادة ( : )25املراجعة الدورية ملراكز الأطفال
الطفل الذي تودعه ال�سلطات املخت�صة يف مراكز خا�صة لأغرا�ض الرعاية �أو احلماية �أو عالة �صحته البدنيه �أو العقلية
له احلق يف �إخ�ضاع و�ضعه لتقييم دوري.
املادة ( : )26االنتفاع من ال�ضمان االجتماعي
للطفل احلق يف االنتفاع من ال�ضمان االجتماعي مبا يف ذلك احل�صول على �إعانات عند ال�ضرورة.
املادة ( : )27م�ستوى معي�شة مالئم
لكل طفل احلق يف م�ستوى من املعي�شة مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي ،وتقع على كاهل الوالدين
امل�س�ؤولية يف هذا املجال يف حدود �إمكاناتهم وقدراتهم� .أما واجب الدولة فيتمثل يف �ضمان االلتزام بهذه امل�س�ؤولية وتقدمي
امل�ساعدة املالية وبرامج الدعم للمحتاجني.
املادة ( : )28حق الطفل يف التعليم
للطفل احلق يف التعليم وعلى الدولة جعل التعليم الإبتدائي جمانيا و�إلزاميا ،وت�شجيع توفري الأ�شكال املختلفة من التعليم
الثانوي لكل طفل وتي�سري ح�صوله على التعليم العايل بناء على قدراته .وينبغي على الإجراءات املدر�سية �أال تتعار�ض مع
حقوق الطفل وكرامته.
املادة (� : )29أهداف التعليم
يجب �أن ي�ستهدف التعليم تطوير �شخ�صية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقلية واجل�سدية ب�أق�صى قدر ممكن.
وينبغي علي التعليم �أن يعزز االحرتام لوالدي الطفل وثقافتهما املحلية� ،إ�ضافة �إىل احرتام قيم الآخرين وتراثهم
الثقايف.
املادة (� : )30أطفال الأقليات وال�سكان الأ�صليني
�إن �أطفال جمتمعات الأقليات وال�سكان املحليني لهم احلق يف �أن يتمتعوا بثقافتهم اخلا�صة و�أن ميار�سوا �شعائرهم الدينية
ولغتهم اخلا�صة.
املادة ( : )31الفراغ والت�سلية والأن�شطة الثقافية
للطفل احلق يف الراحة ويف �أوقات للفراغ واللعب وامل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية والفنية.
املادة ( : )32الأطفال العاملون
للطفل احلق يف احلماية من اال�ستغالل االقت�صادي ،ومن �أداء �أي عمل ي�ؤثر على �صحته ومنوه �أو يعوقه عن التعليم.

املادة ( : )33تعاطي املخدرات
للطفل احلق يف احلماية من تعاطي املخدرات واملواد امل�ؤثرة على العقل ،وكذلك احلماية من ا�ستغالله يف �إنتاجها �أو
ترويجها.
املادة ( : )34اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال
للطفل احلق يف احلماية من جميع �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي
املادة ( : )35بيع الأطفال وخطفهم واملتاجرة بهم
للطفل احلق يف احلماية من االختطاف �أو البيع �أو االجتار به لأي غر�ض من الأغرا�ض.
املادة ( : )36احلماية من الأ�شكال الأخرى من اال�ستغالل
للطفل احلق يف احلماية من �أي �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل ال�ضارة ب�أي جانب من جوانب رفاهه.
املادة ( : )37احلماية من التعذيب واحلرمان من احلرية
يجب �أن ال ُيع َّر�ض �أي طفل للتعذيب �أو لغريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .كما ال يجوز
فر�ض عقوبة الإعدام �أو ال�سجن مدى احلياة ب�سبب جرائم يرتكبها �أ�شخا�ص تقل �أعمارهم عن ثماين ع�شرة �سنة .ويف
حالة حرمان �أي طفل من حريته ينبغي حجزه بعيدا عن البالغني ويكون له احلق يف البقاء على ات�صال مع �أ�سرته.
املادة ( : )38حماية الأطفال الذين يعانون من النزاعات امل�سلحة
تتخذ الدول املوقعة على االتفاقية جميع التدابري ل�ضمان عدم م�شاركة الأطفال دون �سن اخلام�سة ع�شرة يف النزاعات
امل�سلحة .كذلك على الدول �أن ت�ضمن احلماية والرعاية للأطفال املت�أثرين بنزاع م�سلح.
املادة ( : )39الرعاية الت�أهيلية
الدولة ملزمة ب�ضمان ح�صول الأطفال �ضحايا النزاعات امل�سلحة �أو التعذيب �أو الإهمال �أو �سوء املعاملة �أو الإ�ستغالل على
املعاجلة املنا�سبة والالزمة لتعافيهم و�إعادة اندماجهم يف املجتمع.
املادة ( : )40قانون الأحداث
للطفل الذي يخالف القانون احلق يف معاملة تعزز �إح�سا�سه بكرامته وقيمه وتراعي عمره وتهدف �إىل �إعادة دجمه يف
املجتمع .وللطفل احلق يف �ضمانات �أ�سا�سية ،وكذلك امل�شورة القانونية وغريها من امل�ساعدة الالزمة للدفاع عنه .وينبغي
ما �أمكن جتنب الإجراءات الق�ضائية وحتويل الطفل مل�ؤ�س�سات اال�صالح.

